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وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من من سلطان 
فيه: "كما  بيت زرزي��ر جاء  املجلس احمللي  لرئاسة  املرشح  الهيب 
عهدمتوني ومنذ اكثر 30 عاماً، كنت دائماً وابداً وبتوفيق من املولى 
القدير سباقاً في احقاق احلق، ومناضالً من اجل نيل حقوقنا التي 
عيمق  االقليمي  املجلس  نفوذ  حتت  كنا  يوم  تقريباً  معدومه  كانت 
العربية  قرانا  مع  يتعامل  االقليمي  املجلس  ك��ان  حيث   ، يزرعئيل 
البدوية على اننا مواطنون من الدرجه الثانية وحتى الثالثة ، وفي 
كل نواحي احلياة ، حتى تكللت جهودنا باحلصول على مجلس محلي 
مستقل في بيت زرزير عام 1996، وتطوير بلدنا في كافه نواحي 
احلياة وكل ذلك بفضل من الله تعالى وبهمه الشرفاء من ابناء بلدنا 
احلبيبة بيت زرزير، حتى اصبحت بلدنا في مطاف البلدان املتطورة 

والراقية وفي كل املجاالت ".
ال��ت��ق��دم والرقي  ل��ذل��ك وم��ن اج��ل دف��ع عمليه  ال��ب��ي��ان :"  واض���اف 

الكثيرين  رغ��ب��ه  ع��ن��د  ون�����زوالً 
م���ن اب���ن���اء ب��ل��دن��ا ف��ق��د ق���ررت 
الترشح لرئاسة املجلس احمللي 
الدوره  في  املجلس  ولعضويه 
القادمة بإذن الله تعالى ، وهذا 
قرار ال رجعه عنه ابداً " .وكما 
من  املكه  ومبا  فإنني  تعلمون 
مشرف  وم������اض  م���ص���داق���ي���ه 
احلبيبة  بلدي  ابناء  خدمة  في 
الغالبية  والتفاف  زرزي��ر  بيت 
الساحقة من ابناء بلدنا حولي 
ان  ومنذ  اجلميع  يعلم  وكما   ،
كنت استاذاً ومربياً في املدرسة 

بتبوئي  مرورا  متواصلة  سنوات  عشر  وملده  زرزير  بيت  الثانوية 
كمدير  واليوم  املجلس  مهندس  وبعدها  املجلس  سكرتير  منصب 

الرسمي  والناطق  احمللي  املجلس  في  والترخيص  الهندسة  لقسم 
بلسان املجلس احمللي ، حيث وقفت دائماً الى جانب ابناء بلدي دون 
متييز عشائري ومادي وفئوي ، وما مت اجنازه وما زال من مشاريع 

عمالقة تصب دائماً في مصلحه اجلميع ".
وتابع البيان :" كما يعلم اجلميع اعلنت ترشحي لرئاسة وعضوية 
املجلس للدورة القادمة قبل عده اشهر، ولذلك فانه ، هناك َمْن يرى 
في ترشحي والشعبية التى املكها بني ابناء بلدي ، خطراً داهماً عليه 
وعلى امكانية فوزه اذا ما رشح نفسه ، لذلك نراهم يدسون الدسائس 
الرخيصة والكذب على لساني ، بقولهم ان قد تنازلت لفالن او عالن 
وكأني دميه او حجر شطرجن يحركونني في االعيبهم ، واقول بلسان 
القادم  احمللي  املجلس  رئيس  انني  والداني  للقاصي  فصيح  عربي 
بإذن الله ، وكل هذه االشاعات الكاذبة ستذروها الرياح وستتبخر 
النها مجرد اكاذيب ، وكل ما ُبني على باطل فهو باطل ، والله املوفق 
.اخوكم  لنا جميعاً  افضل  فيه خير ورقي ومستقبل  ملا  واملستعان 

وابنكم سلطان هيب ابو منصور ".

من: انور امارة مراسل موقع العرب وصحيفة 
"كل العرب"

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في 
بيانها االربعاء أنه "مع انتهاء الشرطة من خالل 
وحدة اليمار املركزية في الشمال من حتقيقاتها 
في ملف قضية شبهات قتل املرحومة تهيال جنار 
)31 عاما( من كيبوتس جينوسار بالشمال والتي 
كان قد عثر على جثتها يوم 20.12 الفائت وهي 

ملقاة في منطقة مجدال- طبريا على شارع رقم 
90 في الشمال، التحقيقات التي متت حتت أمر 
االربعاء  مت  تفاصيلها،  من  أي  على  نشر  حظر 
ومن بعد التقدم في الئحة اتهام ضد املدعو رائد 
رش���رش )27 ع��ام��ا( م��ن س��ك��ان امل��غ��ار صديق 
ف��ي احملكمة  امل��رح��وم��ة وش��ري��ك حياتها، وذل��ك 
بتنفيذ جرمية قتلها جنبا  الناصرة  املركزية في 
كافة  من  االنتهاء  حتى  اعتقاله  فترة  متديد  الى 

أم��ر حظر  ال��غ��اء  القانونية ض��ده مت  االج����راءات 
النشر والسماح بنشر التفاصيل"، وفقا للبيان.

وقال احملامي شموئيل برزيالني املوكل بالدفاع 
املوجهة  التهم  جميع  ينفي  "املتهم  املتهم:  عن 
اليه وال يوجد له أي ضلع بجرمية القتل. وكانت 
بينهما عالقة جيدة وطويلة وهو لم يتواجد في 
املكان ويعاني من صدمة نفسية. وما حدث هو 

مأساة كبيرة لكال العائلتني".

م د لقا ا ئيس  لر ا نا  ا و ير  ز ا ر لز ا مجلس  سة  ئا لر شيحي  تر عن  ل  ز تنا ا لن   : لهيب ا ن  سلطا
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الطيبي يطرح قضية هدم املنازل في اجتماعه مع وزير شؤون الشرق األوسط البريطاني في لندن
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ف��ي نهاية  إج��ت��م��اع،  ُع��ِق��د 
األس��ب��وع، ب��ني ال��ن��ائ��ب د. 
رئيس   ، ال��ط��ي��ب��ي  أح���م���د 
القائمة   - للتغيير  العربية 
امل���ش���ت���رك���ة، وت���وب���اي���اس 
إل���������وود، وزي�������ر ال����دول����ة 
ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة ل����ش����ؤون 
ال��ش��رق األوس�����ط، وذل��ك 
اخلارجية  وزارة  مقر  في 
العاصمة  ف��ي  البريطانية 
ل�����ن�����دن. وم�������ع ع�������دد من 
الشؤون  ملف  مسؤولي 
اخلارجية، أعضاء اإلحتاد 
االوروبي، بحسب ما جاء 
في بيان صادر عن مكتب 

النائب أحمد الطيبي.  
وجاء في البيان أيًضا:"مت 
احلديث في اإلجتماع، الذي 
إقدام  م��ن  أي���ام  بعد  ي��أت��ي 
نتنياهو  حكومة  جرافات 
11 م��ن��زاًل في  ع��ل��ى ه���دم 
املثلث،  في  قلنسوة  مدينة 
حول وضع األقلية العربية 

الفلسطينية في الداخل". 
في  ال����ط����ي����ب����ي  وأش������������ار 
"رئيس  أن  ال��ى  إجتماعه 
ئيلية  اإلسرا احل���ك���وم���ة 
يتعامل  نتنياهو  بنيامني 
م�����ع امل����واط����ن����ني ال���ع���رب 
الداخل  ف��ي  الفلسطينيني 
كمواطنني  وليس  ك��أع��داء 
م��ت��س��اوي��ن ف���ي ال���دول���ة، 
وهذا ما جتلى في تصرفه 
ُنشرت  ال���ت���ي  وك��ت��اب��ات��ه 
خ�����الل ع��م��ل��ي��ة ه�����دم 11 
قلنسوة  مدينة  في  منزاًل 
ألصحاب  خاصة  مبلكية 
ف���ي ح���ني يقوم  ال��ب��ي��وت، 
بكل اجلهود املمكنة وبكل 
"تشريع  أجل  من  الطرق 
امل��س��ت��وط��ن��ات"، ك��م��ا هو 
احلال في مستوطنة عمونا 
ع��ل��ى أراض  ُب��ن��ي��ت  ال��ت��ي 
أصحابها  م���ن  م��س��ل��وب��ة 
يقوم  وال  الفلسطينيني، 
البيوت  آالف  مئات  بهدم 
اليهودية التي ُبنيت بدون 
ترخيص، وباملقابل ترفض 
احلكومة اإلقتراحات التي 

إلغاء  أج��ل  من  بها  تقدمنا 
البلدات  ف��ي  ال��ه��دم  أوام���ر 
ال��ع��رب��ي��ة ل���ع���دة س���ن���وات، 
ال���ى ح��ني امل��ص��ادق��ة على 
اخلرائط الهيكلية وتوسيع 
القضية  وح��ل  املسطحات 

حاًل شامالً". 
ال���ب���ي���ان:"وط���ال���ب  وزاد 
ال����ط����ي����ب����ي م������ن ال�����وزي�����ر 
البريطاني إرسال مندوبني 
البلدات  ال����ى  أوروب����ي����ني 
والى  الداخل،  في  العربية 
للوقوف  خ��اص��ة،  ال��ن��ق��ب 
عند حجم التمييز الفاضح 
حكومات  تنتهجه  ل����ذي  ا
من    20% جت��اه  إسرائيل 
ال��س��ك��ان".  وب��نينّ الطيبي 
الظاهرة  "ال���ف���ج���وات  أن 
 OECD ال-  تقرير  ف��ي 
تنبع من التمييز واإلهمال 
حكومات  تنتهجه  ل����ذي  ا
املواطنني  جت��اه  إس��رائ��ي��ل 
العربية  وال��ب��ل��دات  ال��ع��رب 
واملواصالت  التعليم  ف��ي 
مجاالت  وك��ل  والتشغيل 
احلياة"، كما قال الطيبي. 
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واخ���ت���ت���م ال���ب���ي���ان:"وم���ن 
توباياس  أش�����ار  ج��ان��ب��ه 
إل���������وود، وزي�������ر ال����دول����ة 
ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة ل����ش����ؤون 
أنه،  ال��ى  األوس��ط  الشرق 
باملستوطنات،  يتعلق  مبا 
دعمت  قد  بريطانيا  كانت 
وص���وت���ت ل��ص��ال��ح ق���رار 
مجلس األمن رقم 2334. 

البريطاني  السفير  أن  كما 
ف���ي ت���ل أب��ي��ب ال���ى جانب 
كانوا  السفارة  وموظفي 
والعديد  النقب  زاروا  ق��د 
م����ن ال����ب����ل����دات ال��ع��رب��ي��ة، 
وس��ي��ت��م ذل���ك م��ج��ددا من 
أجل االطالع عن قرب على 
الوضع في هذه البلدات"، 

إلى هنا البيان.

املرحومة تهيال جنار املتهم رائد رشرش


